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ΕΙΣΑΓΩΓH 

 

Σκοπός αυτού του παραδοτέου είναι η παρουσίαση των διαδικασιών και των πρακτικών 

που ακολούθησε η οµάδα ανάπτυξης και υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής του 

AegeanBiz, προκειµένου να δηµιουργηθεί η βάση δεδοµένων των επιχειρήσεων του Β. 

Αιγαίου. Επιπλέον, και πέρα από τη συµβατική µας υποχρέωση, συλλέξαµε στοιχεία, 

δηµιοουργήσαµε και συνδέσαµε µε την πλατφόρµα AegeanBiz µία δεύτερη βάση 

δεδοµένων, η οποία καταγράφει τους επιχειρηµατικούς φορείς του Β. Αιγαίου. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Οι επιχειρηµατικοί κατάλογοι που η οµάδα υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής του 

AegeanBiz έχει δηµιουργήσει, φιλοδοξούν να συγκεντρώσουν σε µια κοινή βάση 

δεδοµένων όλους τους Επιχειρηµατικούς Φορείς και τις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας 

Βορείου Αιγαίου. 

Με αυτό το στόχο, πρέπει πρώτα να γίνει η επιλογή της κατάλληλης τεχνολογικής 

πλατφόρµας η οποία θα φιλοξενήσει ταυτόχρονα τον κατάλογο των Επιχειρήσεων και 

τον κατάλογο των Επιχειρηµατικών Φορέων του AegeanBiz. Τα κριτήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: 

1. Αξιοπιστία και σταθερότητα 

2. Τεχνική υποστήριξη 

3. ∆υνατότητα παραµετροποίησης 

4. Ενσωµάτωση στην υπάρχουσα βάση δεδοµένων του AegeanBiz, ώστε να µπορεί 

να  γίνει συσχετισµός µεταξύ των µελών του AegeanBiz και των καταχωρήσεων 

του επιχειρηµατικού καταλόγου 

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα των διαθέσιµων εφαρµογών που είναι συµβατά µε την 

πλατφόρµα Joomla 2.5.8 στην οποία υλοποιείται το AegeanBiz, επιλέχθηκε η εφαρµογή 

SobiPro έναντι των: Mossets Tree, Directorix, και joomdirectory. 

Τα Directorix και joomdirectory, όπως αναφέρεται και στις επίσηµες ιστοσελίδες τους, 

δεν είναι κατάλληλα για επιχειρηµατικούς καταλόγους και δεν έχουν µεγάλες 

δυνατότητες παραµετροποίησης. Το Mossets Tree βασίζεται σε παλαιότερη έκδοση 

joomla!, και άρα δεν µπορεί να συντονιστεί µε την έκδοση στην οποία έχει υλοποιηθεί 

το AegeanBiz. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η χρήση του SobiPro είναι πολύ διαδεδοµένη, ενώ είναι 

υψηλός ο βαθµός στον οποίο µπορεί να παραµετροποιηθεί µέσω προγραµµατιστικού 

κώδικα php. Συγκριτικά, η παραµετροποίηση των ανταγωνιστικών εφαρµογών 

περιορίζεται στην απλή αλλαγή των ονοµάτων κάποιων πεδίων. Στο SobiPro, πολλά 
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από τα στοιχεία των καταχωρήσεων µπορούν να διαχειριστούν τόσο από το περιβάλλον 

χρήσης, όσο και από το διαχειριστικό περιβάλλον. 

Τέλος, ενώ οι ανταγωνιστικές εφαρµογές του SobiPro δηµιουργούν πεδία στην βάση 

δεδοµένων µε αποτέλεσµα την αναγκαστική εγγραφή µεµονωµένων καταχωρήσεων, το 

SobiPro είναι το µόνο που µπορεί να κάνει πλήρη διαχείριση των πεδίων αυτών, όπως 

µαζική φόρτωση δεδοµένων και αυτόµατη κατηγοριοποίηση. 

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίστηκε ότι το SobiPro καλύπτει τις ανάγκες αυτού 

του έργου και έγινε η εγκατάστασή του στον ιστοχώρο του AegeanBiz (εικόνα 1). 

 

 

 

Εικ. 1 Η εφαρµογή SobiPro εγκατεστηµένη στο AegeanBiz 

 

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  

Η διαδικασία της συλλογής στοιχείων για τις δύο βάσεις δεδοµένων χωρίζεται σε 3 υπο-

διαδικασίες: διαδικασία επικοινωνίας, διαδικασία οµογενοποίησης και διαδικασία 

σύνδεσης των βάσεων δεδοµένων στο AegeanBiz.  

2.1     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το πρώτο βήµα στη συλλογή δεδοµένων είναι η επικοινωνία µε επιχειρηµατικούς φορείς 

του Β. Αιγαίου για να συλλεχθούν στοιχεία τόσο για τους ίδιους τους φορείς όσο και για 

τα µέλη τους. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στο Εxcel 

που έχει κατασκευαστεί για αυτό το σκοπό (Εικ.2) καθώς και στον ιστοχώρο του 

AegeanBiz. Σε ξεχωριστό κείµενο (Παράρτηµα του Παραδοτέου Α.2.1), αναφέρονται 
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αναλυτικά οι επιχειρηµατικοί φορείς του Β. Αιγαίου που καταγράψαµε και µε τους 

οποίους προσπαθήσαµε να επικοινωνήσουµε. 

 

Εικ. 2 Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους φορείς 

 

Η επικοινωνία έγινε κυρίως τηλεφωνικά αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να 

γίνει ανταλλαγή πληροφοριών µέσω emails ή ακόµη και φάξ, ενώ κάποια στοιχεία 

στάλθηκαν και µε ταχυδροµείο. 

Τα επιµελητήρια Χίου, Σάµου, Λέσβου επέστρεψαν δεδοµένα µέσω email, κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας. ∆εν ισχύει το ίδιο και για τα τεχνικά επιµελητήρια τα οποία 

δεν επέστρεψαν στοιχεία «λόγω αυξηµένου φόρτου εργασίας». 

Επίσης έγιναν ενέργειες συλλογής δεδοµένων από οργανισµούς,  συνεταιρισµούς και 

συλλόγους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά της Περιφέρειας του 

Βορείου Αιγαίου χωρίς όµως σηµαντική ανταπόκριση. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που 

απάντησαν και τα δεδοµένα τα οποία επέστρεψαν υπήρχαν ήδη σε αυτά που είχαµε 

λάβει από τα επιµελητήρια. Γενικά, ένα από τα κύρια προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε 

σε αυτό το στάδιο ήταν η δυσκολία προσέγγισης των κατάλληλων ατόµων που 

διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά. Επιπλέον, υπήρξε δυσκολία στο να πειστούν οι εν 

λόγω υπεύθυνοι για την σηµαντικότητα και το ρόλο που θα παίξουν αυτές οι 

κεντρικοποιηµένες βάσεις δεδοµένων, έτσι ώστε να διαθέσουν τους καταλόγους των 

µελών τους. 
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2.2     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Σχετικά µε τους επιχειρηµατικούς φορείς, η διαδικασία επικοινωνίας ήταν κυρίως 

τηλεφωνική, και τα στοιχεία καταγράφηκαν σε Excel, ώστε να είναι δυνατή η µαζική 

τους µεταφόρτωση στο SobiPro (Εικ. 3). 

 

 

 

Εικ. 3 Φόρµα excel για µαζική µεταφόρτωση αρχείων  

  

Αφού ολοκληρώθηκε η συλλογή των δεδοµένων, το πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν 

πως ο κάθε φορέας είχε το δικό του πρότυπο για την κωδικοποίηση των δεδοµένων των 

επιχειρήσεων που υπάγονται σε αυτόν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την συλλογή 

στοιχείων ανοµοιογενών µεταξύ τους και διαφορετικού τύπου, ανάλογα µε τις ανάγκες 

που είχαν οι φορείς όταν αποφάσισαν να δηµιουργήσουν τους δικούς τους 

επιχειρηµατικούς καταλόγους. Για παράδειγµα, από κάποιους φορείς µας δόθηκαν 

δεδοµένα που αναφέρονταν σε πεδία δραστηριοτήτων ενώ από άλλους όχι. 

Παρατηρήθηκε επίσης ανοµοιογένεια ανάµεσα και στα πεδία δραστηριότητας που 

έστειλαν τα επιµελητήρια, ενώ πολλές φορές η ίδια φυσική δραστηριότητα αναφερόταν 

µε διαφορετικό όνοµα. Επιπλέον, άλλοι φορείς χρησιµοποιούσαν καταλόγους που είχαν 

φτιάξει µε Excel, άλλοι τους είχαν φτιάξει µε Word, ενώ σε κάποιους φορείς οι 

κατάλογοι ήταν χειρόγραφοι. 

Ενδεικτικά παραθέτουµε την µορφή δεδοµένων που λάβαµε από τα επιµελητήρια Χίου 

και Σάµου. 
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Εικ. 4 Αρχείο Excel που λάβαµε από το Επιµελητήριο Χίου 

 

 

 

 

Εικ. 5  Αρχείο  Excel που λάβαµε από το επιµελητήριο Σάµου  

 

Για να µπορέσουν τα δεδοµένα αυτά να αποτελέσουν έναν οµοιόµορφο κατάλογο, 

παραµετροποιήθηκαν µε τη χρήση εξειδικευµένων µακροεντολών του Excel. Έτσι 

δηµιουργήθηκε η µορφή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και αφορά στοιχεία 

επιχειρήσεων της Χίου. 
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Εικ. 6  Παράδειγµα οµογενοποιηµένης µορφής µετά την χρήση µακροεντολών Excel 

 

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό ότι κάθε αρχείο Εxcel που ήρθε στα χέρια της 

οµάδας του AegeanBiz είχε και διαφορετική µορφή κωδικοποίησης, µε αποτέλεσµα 

κάθε φορά να πρέπει να χρησιµοποιείται διαφορετική οµάδα µακροεντολών. 

Μετά την οµογενοποίηση όλων των αρχείων, κατασκευάστηκε ένα πρότυπο αρχείο 

Εxcel για την µαζική µεταφόρτωση αρχείων στο AegeanBiz, όπως και στην περίπτωση 

των επιχειρηµατικών φορέων. Τα πεδία στα οποία οµογενοποιήθηκαν τα δεδοµένα των 

επιχειρήσεων και είναι συµπληρωµένα για κάθε εγγραφή επιχείρησης στον κατάλογο 

επιχειρήσεων του AegeanBiz είναι: Επωνυµία Επιχείρησης, Είδος Επιχείρησης, 

Τηλέφωνο, Νησί, ∆ιεύθυνση, Αντικείµενο δραστηριοτήτων. Στην εικόνα 7 που 

ακολουθεί φαίνεται το οµογενοποιηµένο αρχείο Εxcel, έτοιµο για µεταφόρτωση στον 

Kατάλογο Eπιχειρήσεων του AegeanBiz. 

 

 

 

Εικ. 7 Οµογενοποιηµένο αρχείο excel για µεταφόρτωση στον Κατάλογο Επιχειρήσεων 

του AegeanBiz 

2.3     ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 

AEGEANBIZ 

Μετά την ολοκλήρωση της οµογενοποίησης των αρχείων, οι κατάλογοι των 

Επιχειρήσεων και των Επιχειρηµατικών Φορέων είναι έτοιµοι για µαζική µεταφόρτωση 

αρχείων. Λόγω της αναγκαιότητας διαχείρισης µεγάλου όγκου δεδοµένων, ήταν 

απαραίτητη η αγορά πρόσθετης εφαρµογής, η οποία και επιτρέπει την µαζική 

µεταφόρτωση δεδοµένων από έγγραφα Εxcel µε συγκεκριµένη κωδικοποίηση (csv). 

Απόσπασµα του αρχείο excel.csv (µορφή αρχείου όπου τα δεδοµένα χωρίζονται µε 

βάση κάποια µεταβλητή π.χ. ερωτηµατικό, κόµµα ή δίεση), που η οµάδα υλοποίησης 
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του AegeanBiz δηµιούργησε φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 8). Στο αρχείο αυτό, 

η πρώτη γραµµή περιέχει τα ονόµατα των πεδίων που θέλουµε να µεταφορτώσουµε 

δεδοµένα (πχ field_city; field_post), ενώ στις επόµενες γραµµές έχουν καταχωρηθεί τα 

στοιχεία κάθε επιχείρησης που αντιστοιχούν στα πεδία αυτά. 

 

 

 

Εικ. 8 Αρχείο csv, έτοιµο για µεταφόρτωση 

 

Για την µαζική µεταφορά των δεδοµένων, αγοράστηκε εξειδικευµένη εφαρµογή SobiPro 

“import/export” και ενσωµατώθηκε στην εγκατάσταση Joomla! του Aegeanbiz. 

Παράλληλα έγιναν όλες οι απαραίτητες τεχνικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την 

λειτουργία της συγκεκριµένης εφαρµογής. 

Η δυνατότητα µεταφόρτωσης µαζικών δεδοµένων βρίσκεται  στο διαχειριστικό κοµµάτι 

SobiPro στο αριστερό µενού “Import and Export” (εικ. 9) και είναι διαθέσιµη για κάθε 

επιχειρηµατικό κατάλογο που υπάρχει στο AegeanBiz. 

 



 

                      EFFECTIVE REPRODUCIBLE MODEL OF INNOVATION SYSTEMS- “ERMIS” 
10 

 

 

Εικ. 9 Επιλογή Import/Export στο διαχειριστικό περιβάλλον του SobiPro 

 

Επιλέγοντας «Import Entries», ανοίγει το περιβάλλον µεταφόρτωσης δεδοµένων (Εικ. 

10). 

 

 

 

Εικ. 10 Επιλογή Import Entries 

 

Μέσα από το Import Entries επιλέγουµε την παράµετρο που θα διαχωρίζει τα δεδοµένα 

καταχώρησης. Η παράµετρος αυτή θα πρέπει να είναι ίδια µε την παράµετρο που 

χρησιµοποιήσαµε για να φτιάξουµε το αρχείο Εxcel, διαφορετικά το αρχείο δεν θα 

µπορέσει να φορτωθεί. 

Πριν φορτώσουµε το αρχείο Εxcel, θα πρέπει να αντιστοιχίσουµε τα πεδία (fields) που 

έχουµε σε αυτό µε τα πεδία (fields) που έχουµε δηµιουργήσει στον εκάστοτε 

επιχειρηµατικό κατάλογο µε τον οποίο θέλουµε να συνδεθούµε. 

Στην Εικ. 11, φαίνεται αυτή η λειτουργία. Τα πεδία που βρίσκονται κάτω από την 

επιλογή «Available fields», είναι όλα τα διαθέσιµα πεδία που έχουµε δηµιουργήσει στον 
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συγκεκριµένο κατάλογο. Τα πεδία που βρίσκονται στην επιλογή  «Selected fields» είναι 

τα πεδία που έχουµε στο φύλλο του Εxcel και για αυτά τα πεδία θέλουµε να 

φορτώσουµε τις καταχωρήσεις που τους αντιστοιχούν. 

Εφόσον έχουµε ολοκληρώσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις, αποθηκεύουµε το 

συγκεκριµένο πρότυπο και επιλέγουµε «Start Import», για να ξεκινήσει η διαδικασία 

µεταφόρτωσης των δεδοµένων (Εικ.12).  

 

 

 

Εικ. 11 ∆ιαθέσιµα πεδία για µεταφόρτωση 

 

 

Εικ. 12 Έναρξη µεταφόρτωσης αρχείου Excel 

 

Στην διάρκεια της µεταφόρτωσης των δεδοµένων, το σύστηµα του SobiPro αυτόµατα 

δηµιουργεί προσωρινές κατηγορίες µε τις εγγραφές που υπήρχαν στο αρχείο Εxcel. Οι 

προσωρινές αυτές κατηγορίες αντιστοιχούν στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz αποφάσισε, σαν δικλείδα ασφαλείας να µην 

φορτώνονται αυτόµατα οι καταχωρήσεις στα νησιά που αντιστοιχούν, γιατί µπορεί 
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κάποια καταχώρηση επιχείρησης να έχει κοινά στοιχεία σε κάποιο πεδίο µε κάποια 

άλλη, οπότε και να καταχωρηθεί σε λάθος νησί. Έτσι, είχαµε 100% αποτελέσµατα 

επιτυχίας καθώς όλες οι καταχωρήσεις συνδέθηκαν στα νησιά που έπρεπε να 

καταχωρηθούν. Οι εγγραφές που υπάρχουν σε κάθε προσωρινή κατηγορία 

ενεργοποιούνται από τον διαχειριστή του AegeanBiz και µεταφέρονται αυτόµατα στα 

νησιά που αντιστοιχούν (εικ. 13). 

 

 

 

Εικ. 13 Προσωρινές κατηγορίες που η διαδικασία µεταφόρτωσης δηµιουργεί αυτόµατα 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Το κύριο πρόβληµα που προέκυψε έχει να κάνει µε τη συλλογή των στοιχείων. 

Κλασσίκό πρόβληµα ήταν ότι τα περισσότερα τηλέφωνα (όπως είναιεπίσηµα 

καταχωρήµενα στον ΟΤΕ) είναι λάθος ή δεν απαντούν. Στην περίπτωση µάλιστα της 

Σάµου τα στοιχεία των φορέων βασίζονται στα προσωπικά στοιχεία των προέδρων του 

εκάστοτε φορέα ενώ στα µικρότερα νησιά είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπίσουµε 

πληροφορίες για φορείς και επιχειρήσεις. 

Ένα άλλο πρόβληµα που προέκυψε ήταν η µορφή από τις λίστες των επιχειρήσεων που 

µας έστειλαν, όσοι φορείς διέθεταν ή ήταν πρόθυµοι να µας τις στείλουν. ∆εν υπήρχε 

καµία οµοιογενοποίηση, πολλά στοιχεία έλλειπαν ενώ πολλές φορές ήταν µη 

αναγνώσιµα. Στο παράδειγµα της εικόνας 14 που ακολουθεί, φαίνεται η µορφή που 
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έχουν κάποιες από τις λίστες επιχειρήσεων (π.χ. σε πολλές το τηλέφωνο δεν υπάρχει ή 

δεν είναι χωρισµένες µε κάποια σειρά στους τοµείς που δραστηριοποιούνται).  

 

 

 

Εικ. 14 Λίστα επιχειρήσεων από το Επιµελητήριο Σάµου 

 

Στις περιπτώσεις που οι λίστες ήταν σε αναγνώσιµη µορφή υπήρχαν πολλά πεδία των 

οποίων η χρησιµότητα δεν έγινε ποτέ γνωστή στην οµάδα του AegeanBiz (π.χ. 

«Αριθµός», «Τµήµα») (Εικ. 15). 
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Εικ. 15 Λίστα από το Επιµελητήριο Λέσβου µε 15.296 επιχειρήσεις καταχωρηµένες σε 

αυτή την µορφή 

 

Το όλο εγχείρηµα και η προσπάθεια της οµάδας του AegeanBiz αποσκοπεί στην 

καλύτερη διαχείριση και εκµετάλλευση της γνώσης και του επιχειρηµατικού δικτύου 

των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων και φορέων στα πλαίσια της γενικότερης φιλοσοφίας 

και στόχου του AegeanBiz. H ύπαρξη µιας δυναµικής βάσης δεδοµένων, η οποία θα 

τηρεί τα πιο πρόσφατα στοιχεία Φορέων και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας, προάγει 

την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση µεταξύ φορέων και επιχειρήσεων της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τίθεται ως θεµέλιος λίθος για την καλλιέργεια ενός 

κλίµατος αµοιβαίας συνεργασίας, υποστήριξης και από κοινού ανάπτυξης των τοπικών 

οικονοµιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Παρακάτω ακολουθούν εικόνες από το πως εµφανίζονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων 

µετά την επεξεργασία που υπέστησαν, στο περιβάλλον χρήστη. 
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Εικ. 16 Κατάλογος επιχειρήσεων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη νήσο  Χίο 

 

 

 

Εικ. 17 Ενδεικτική εγγραφή στον κατάλογο επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 
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Εικ. 18 Φόρµα τροποποίησης στοιχείων επιχείρησης 

 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό πρόβληµα που προέκυψε είναι ότι οι επιχειρηµατικοί φορείς, 

αν και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε δεσµεύτηκαν να στείλουν τις λίστες 

των επιχειρήσεών τους, αυτό δεν έχει γίνει ακόµα.  

Άλλα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν ήταν τα εξής: 

• Στην επικοινωνία που είχαµε µε τους φορείς, πολλά από τα άτοµα που µιλήσαµε  

δήλωναν αναρµόδιοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις µας, παραπέµποντάς µας σε 

άλλα τηλέφωνα όπου όµως δεν µπορέσαµε να βρούµε τον υπεύθυνο. 

• Κάποιοι ήταν αρνητικοί µε την προοπτική του AegeanBiz ή δεν ενδιαφέρθηκαν 

καν να ακούσουν γι’ αυτό. 

• Για τη Χίο, πέρα από τις λίστες του επιµελητηρίου, δεν µας δόθηκαν στοιχεία από 

άλλους φορείς. 

• Για τα µικρότερα νησιά της περιφέρειας δεν έχουµε σχεδόν καθόλου στοιχεία. 

 

3.1     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο της πιλοτικής υλοποίησης των βάσεων δεδοµένων (σχεδιασµός, ανάπτυξη 

και παραµετροποίησή τους) προέκυψαν κάποια βασικά συµπεράσµατα από την 

επικοινωνία µε τους φορείς και τις επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου που πρέπει να 

αναφερθούν. 

Το επίπεδο λειτουργίας και οργάνωσής τους δεν συµβαδίζει µε όσα προστάζει το 

σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των 
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επιχειρηµατικών φορέων λειτουργεί µε πρακτικές παλαιότερων ετών, µιας και πολλές 

δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του σηµερινού επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος (διαδικτυακή παρουσία, οργανωµένες βάσεις δεδοµένων προσβάσιµες 

µέσω διαδικτύου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρχε ούτε η δυνατότητα 

αποστολής µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). 

Ένα άλλο στοιχείο που καταγράφηκε είναι ότι κανείς από τους επιχειρηµατικούς φορείς 

που ήρθαµε σε επικοινωνία δεν είναι εξοικειωµένος µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

έχει σκοπό να προσφέρει το AegeanBiz. Αρκετοί µάλιστα δεν ενδιαφέρθηκαν να µάθουν 

περαιτέρω λεπτοµέρειες για την φιλοσοφία και τους στόχους που έχει το AegeanBiz σαν 

εγχείρηµα.  

Πρέπει λοιπόν το AegeanBiz να προσφέρει, σε όσους έχουν τη δυνατότητα, όλα τα 

στοιχεία αυτά που θα τους οδηγήσουν στη νέα εποχή του επιχειρείν και θα τους 

εξοικειώσουν µε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έτσι, θα επιτευχθεί ο στόχος 

της αµοιβαίας συνεργασίας και της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος αξιοποίησης της 

υπάρχουσας γνώσης προς όφελος όλων των εµπλεκόµενων φορέων. 

 

3.2     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όσων αφορά τους επιχειρηµατικούς φορείς στο AegeanBiz, έχουν καταχωρηθεί 84. Από 

αυτούς, οι 4 δραστηριοποιούνται στην Ικαρία, οι 25 στη Λέσβο, οι 8 στη Λήµνο, οι 22 

στη Σάµο και οι 25 στη Χίο. Έγινε προσπάθεια επικοινωνίας µε όλους αυτούς και τα 

στοιχεία που προέκυψαν παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 

3.2.1   Λέσβος 

Από τους 25 επιχειρηµατικούς φορείς της Λέσβου που καταγράψαµε, η επικοινωνία 

ήταν εφικτή µε 11. Οι υπόλοιποι είτε δεν απάντησαν (8 φορείς) είτε το τηλέφωνο που 

διαθέταµε ήταν λάθος ή δεν αντιστοιχούσε σε συνδροµητή (6 φορείς). 

Στην ερώτησή µας αν οι κατάλογοι των µελών τους είναι διαθέσιµοι σε ηλεκτρονική 

µορφή έτσι ώστε να µας τους στείλουν µε mail ή αν είναι διαθέσιµοι σε άλλη µορφή 

ώστε να µας τους στείλουν µε fax:   

� 3 στους 11 είπαν ότι θα τους στείλουν µε mail  

� 3 στους 11 είπαν ότι θα τους στείλουν µε fax  

� 2 στους 11 είπαν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κατάλογοι µελών προς 

διάθεση  

� 1 στους 11 είπε ότι ο κατάλογος µελών είναι στον ιστοχώρο του  

� 1 στους 11 είπε ότι ο κατάλογος µελών δεν είναι προς διάθεση 

� 1 στους 11 είπε ότι θέλει επίσηµη δήλωση µε fax για να τον στείλουν. 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία. 
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3.2.2   Σάµος 

Με τη Σάµο προσπαθήσαµε να επικοινωνήσουµε µε 22 φορείς. Η επικοινωνία ήταν 

εφικτή µε 9 φορείς, 10 φορείς δεν απάντησαν ενώ για 3 φορείς είχαµε λάθος αριθµό. 

Στην ερώτησή µας αν οι κατάλογοι µελών είναι διαθέσιµοι σε ηλεκτρονική µορφή έτσι 

ώστε να µας τους στείλουν µε mail ή αν είναι διαθέσιµοι σε άλλη µορφή ώστε να µας 

τους στείλουν µε fax:  

� 3 στους 9 είπαν θα τους στείλουν µε mail  

� 1 στους 9 είπε θα τον στείλει µε fax  

� 1 στους 9 είπε πως δεν υπάρχει συγκεκριµένος κατάλογος µελών προς διάθεση  
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� 1 στους 9 είπε πως δεν µπόρεσε να µιλήσει µε κάποιον υπεύθυνο  

� 1 στους 9 είπε πως θα ενηµερώσει το ∆.Σ. για να µας τον στείλει 

� 1 στους 9 είπε πως ο φορέας έχει διαλυθεί  

� 1 στους 9 είπε πως ο αριθµός που καλέσαµε ανήκει στον παλιό πρόεδρο και ο 

οποίος δεν έχει το τηλέφωνο του νέου. 

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία. 

 

37%

42%

21%

Επιχειρηματικοί Φορείς Σάμου

Ανπάντησαν

Δεν Απάντησαν

Λάθος Αριθμός

 

 

 

 

3.2.3   Ικαρία 
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Η Ικαρία διαθέτει τέσσερις επιχειρηµατικούς φορείς, µε τους οποίους προσπαθήσαµε να 

επικοινωνήσουµε. Και οι 4 δεν απάντησαν. 

 

3.2.4   Λήµνος 

Από τους 8 επιχειρηµατικούς φορείς της Λήµνου που καταγράψαµε, ήταν εφικτή η 

επικοινωνία µε 4 φορείς, δεν απάντησαν 2 φορείς ενώ για 2 φορείς είχαµε λάθος 

αριθµό. 

Στην ερώτησή µας αν οι κατάλογοι µελών είναι διαθέσιµοι σε ηλεκτρονική µορφή έτσι 

ώστε να µας τους στείλουν µε mail ή αν είναι διαθέσιµοι σε άλλη µορφή ώστε να µας 

τους στείλουν µε fax, 1 στους 4 είπε πως θα µας τον στείλει µε mail. Οι υπόλοιποι δεν 

είχαν κάτι συγκεκριµένο προς διάθεση. 

 

3.2.5   Χίος 

Από τους 25 επιχειρηµατικούς φορείς της Χίου που καταγράψαµε, ήταν εφικτή η 

επικοινωνία µε 11, δεν απάντησαν 9 φορείς ενώ για 5 φορείς είχαµε λάθος αριθµό.  

Στη Χίο, µόνο το επιµελητήριο διέθετε κατάλογο µελών, ο οποίος και µας στάλθηκε µε 

mail. Οι υπόλοιποι φορείς δεν ήταν πρόθυµοι να τους δώσουν, δεν είχαν κατάλογο 

µελών προς διάθεση ή δεν µπορέσαµε να µιλήσουµε µε τον υπεύθυνο. 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφουµε την διαδικασία την οποία ακολουθήσαµε ώστε να 

κατασκευαστούν οι επιχειρηµατικοί κατάλογοι των επιχειρήσεων και των 

επιχειρηµατικών φορέων, καθώς και τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που προέκυψαν 

κατά την διάρκεια υλοποίησης. 

Αρχικά ήταν αναγκαίο να φορτωθεί η εφαρµογή SobiPro στην πλατφόρµα Joomla! του 

AegeanBiz. Η εγκατάσταση του SobiPro έγινε κάνοντας µεταφόρτωση του αρχείου που 

ήταν διαθέσιµο προς λήψη από την επίσηµη ιστοσελίδα του SobiPro στο διαχειριστικό 

περιβάλλον του AegeanBiz. Πιο συγκεκριµένα από την επιλογή «Extension Manager» 

φορτώσαµε το αρχείο και επιλέξαµε «Upload & Install» (Εικ 19). 
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Εικ. 19 Εγκατάσταση SobiPro 

 

Στη συνέχεια, το SobiPro έκανε αυτόµατα τον απαραίτητο έλεγχο συµβατότητας µε την 

εφαρµογή Joomla! του AegeanBiz όπου και πέρασε όλα τα test (Εικ. 20) 

 

 

 

Εικ. 20 Αυτόµατος έλεγχος συµβατότητας του SobiPro 

 

Η οµάδα υλοποίησης της πιλοτικής εφαρµογής του AegeanBiz χρησιµοποίησε το 

διαχειριστικό περιβάλλον του SobiPro, ώστε να κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις 

παραµετροποίησης για την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του επιχειρηµατικού 

καταλόγου (Εικ 21). 
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Εικ. 21 ∆ιαχειριστικό περιβάλλον του SobiPro 

 

Από το ίδιο περιβάλλον διαχείρισης, ενεργοποιήθηκε η επιλογή για την Ελληνική 

γλώσσα, καθώς και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις που απαιτεί το πρότυπο εµφάνισης που 

έρχεται εγκατεστηµένο µε το SobiPro. Στη συνέχεια,  µέσω της εφαρµογής «Application 

Manager», εγκαταστάθηκαν όλες οι απαραίτητες εφαρµογές για την αποτελεσµατική 

λειτουργία του SobiPro και την διαχείριση των πεδίων κάθε καταλόγου (Εικ. 22). 

 

 

 

Εικ. 22 Application Manager SobiPro 

Μετά τις απαραίτητες ρυθµίσεις, δηµιουργήθηκαν οι δύο επιχειρηµατικοί κατάλογοι 

(φορέων, επιχειρήσεων), επιλέγοντας την επιλογή  «Add New», από το κεντρικό µενού 
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(Εικ. 23). Συµπληρώνοντας την φόρµα που εµφανίζεται, δηµιουργείται ο κατάλογος των 

Επιχειρηµατικών Φορέων (Εικ. 24). Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για τον  

κατάλογο των επιχειρήσεων. 

 

 

 

Εικ. 23 ∆ηµιουργία νέου καταλόγου 

 

 

  

Εικ. 24 Φόρµα δηµιουργίας νέου καταλόγου 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας των καταλόγων και των απαραίτητων 

ρυθµίσεων, οι κατάλογοι είναι διαθέσιµοι για παραµετροποίηση από την αρχική σελίδα 

του SobiPro (Εικ. 25). 
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Εικ. 25 Αρχική σελίδα του SobiPro 

 

Επιλέγοντας τον κατάλογο που µας ενδιαφέρει, µπορούµε να δούµε τις υπάρχουσες 

καταχωρήσεις (εφόσον υπάρχουν) και τις υποκατηγορίες του καταλόγου (στην 

περίπτωση του AegeanBiz, τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) (Εικ. 26). 

 

 

 

Εικ. 26 Υποκατηγορίες του καταλόγου Επιχειρήσεων – για την περίπτωση του 

AegeanBiz, τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
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Από την επιλογή Add Category (Εικ. 26), µπορούµε να προσθέσουµε επιπλέον 

κατηγορίες εφόσον αυτό απαιτείται. 

Για τον καθορισµό των πεδίων του καταλόγου επιλέγουµε «fields manager» από το 

«Section Configuration». Η επιλογή αυτή θα εµφανίσει όλα τα διαθέσιµα πεδία που θα 

εµφανίζονται στον κατάλογο καθώς και τις  βασικές τους ιδιότητες (Εικ. 27). 

 

 

 

Εικ. 27 Απόσπασµα από τα πεδία της φόρµας των επιχειρήσεων µε τις βασικές ιδιότητες 

των πεδίων να είναι ορατές. 

 

Εφόσον απαιτείται εξειδικευµένη ρύθµιση για κάθε πεδίο, τότε ο διαχειριστής του 

AegeanBiz θα πρέπει να µπει στο διαχειριστικό περιβάλλον κάθε πεδίου. Για 

παράδειγµα, στην εικόνα 28 φαίνεται το διαχειριστικό  περιβάλλον του πεδίου «Κλάδος 

∆ραστηριότητας». 
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Εικ. 28 ∆ιαχειριστικό περιβάλλον πεδίου «Κλάδος ∆ραστηριότητας» 

 

Για τη βελτιστοποίηση της φιλικότητας χρήσης και για την οµογενοποίηση του τρόπου 

εµφάνισης των καταχωρήσεων, γράφτηκε κώδικας CSS για τον επιθυµητό τρόπο 

παρουσίασης, ο οποίος ενσωµατώθηκε στο template του SobiPro. Έτσι, για κάθε πεδίο 

που η οµάδα του AegeanBiz ήθελε να έχει την συγκεκριµένη συµπεριφορά, στην 

επιλογή CSS Class στη σελίδα διαχείρισης του πεδίου, έβαζε την τιµή «spFieldsData» 

(Εικ. 28). 

Αναφορικά µε τις τιµές που εµφανίζονται στην διαχείριση του πεδίου (Εικ. 28), το πεδίο 

«field_label» είναι το όνοµα που θέλουµε να έχει το πεδίο µας. Στο πεδίο «alias» 

συµπληρώνουµε το µοναδικό όνοµα µε το οποίο το πεδίο θα καταχωρηθεί στην βάση 

δεδοµένων. Στα δεξιά επιλέγουµε το είδος του πεδίου «field_type». Επιλέγουµε κάθε 

φορά τον τύπο του πεδίου που µας εξυπηρετεί σύµφωνα µε την χρήση για την οποία 

προορίζεται το πεδίο. Στο τέλος επιλέγουµε να είναι enabled. 

Έχοντας ολοκληρώσει την δηµιουργία του καταλόγου και τις ρυθµίσεις στα πεδία του, 

µπορούµε πλέον να τον συνδέσουµε σε ένα µενού και να τον εµφανίσουµε στην 

ηλεκτρονική σελίδα του AegeanBiz. 

Η εµφάνιση του καταλόγου στο κεντρικό µενού του AegeanBiz µπορεί να γίνει 

ακολουθώντας την διαδροµή: Menus – Μain Μenu – add menu – select menu type – 

sobiPro section or category. Ουσιαστικά µέσω αυτής της διαδροµής θα συνδέσουµε τον 

κατάλογο στο κεντρικό µενού του AegeanBiz (Εικ. 29). 
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Εικ. 29 Σύνδεση του καταλόγου στο κεντρικό µενού 

 

Μέσα στο New Menu Item, δίνουµε ένα όνοµα στον κατάλογο, επιλέγουµε ποιον 

κατάλογο θέλουµε να εµφανίσουµε και αποθηκεύουµε την εγγραφή νέου στοιχείου στο 

µενού (Εικ 30). 

 

 

 

Εικ. 30 Ολοκλήρωση σύνδεσης του καταλόγου στο µενού του AegeanBiz 

 

Στην Εικ. 31 φαίνεται η αρχική σελίδα του καταλόγου επιχειρήσεων του AegeanBiz. 
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Εικ. 31 Αρχική σελίδα καταλόγου Επιχειρήσεων 

 

Η αρχική σελίδα εµφάνισης του καταλόγου των επιχειρήσεων έχει υποστεί και αυτή 

αλλαγές και παραµετροποιήσεις µε εξειδικευµένο κώδικα php, κυρίως όσον αφορά την 

εµφάνιση του χάρτη µε τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Παράλληλα 

δηµιουργήθηκαν επιπλέον δυο µενού αριστερά και δεξιά. 

Το µενού «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», λειτουργεί ως οδηγός πλοήγησης ανάµεσα στα 

νησιά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτά. Το µενού «ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» επιτρέπει µετά από πιστοποίηση του εκάστοτε χρήστη, την 

ανανέωση/τροποποίηση µόνο της εγγραφής που είναι συνδεδεµένη µε αυτόν τον 

χρήστη. 

Αναφορικά µε τον κατάλογο των Επιχειρηµατικών Φορέων, ακολουθήθηκε ακριβώς η 

ίδια διαδικασία, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Η αρχική σελίδα του καταλόγου 

φαίνεται στην Εικ. 32. 
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Εικ. 32 Αρχική σελίδα καταλόγου Επιχειρηµατικών Φορέων 

 

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Η οµάδα υλοποίησης του AegeanBiz σχεδίασε τους επιχειρηµατικούς καταλόγους µε 

γνώµονα την µελλοντική χρήση τους από µεγάλη πλειοψηφία φορέων και 

επιχειρήσεων. Βάσει αυτής της λογικής, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα 

ασφάλειας, αξιοπιστίας και ταχύτητας απόκρισης της βάσης δεδοµένων σε πολύπλοκα 

ερωτήµατα χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στον 

κώδικα του SobiPro, ώστε να βελτιστοποιηθεί η ταχύτητα απόκρισής του. Μέρος του 

κώδικα που τροποποιήθηκε εµφανίζεται στην παρακάτω εικόνα (Εικ. 33) 
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Εικ. 33 Τροποποιηµένος κώδικας για βελτιστοποίηση της ταχύτητας απόκρισης των 

επιχειρηµατικών καταλόγων 

 

Ένα από τα επόµενα βήµατα πρέπει να είναι η ανάπτυξη µιας custom εφαρµογής η 

οποία και θα επιτρέπει την αναζήτηση καταχωρήσεων από το περιβάλλον χρήστη, 

χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα πολλαπλές λέξεις κλειδιά για αναζήτηση. Η εφαρµογή 

αυτή θα µπορεί να ρυθµιστεί, ώστε να φιλτράρει συγκεκριµένα πεδία της βάσης 

δεδοµένων, µε στόχο να εµφανίζονται ποιοτικότερα αποτελέσµατα και µε µεγαλύτερη 

ταχύτητα. 

Τέλος, κατανοώντας το πόσο σηµαντικό είναι για ένα διαδικτυακό επιχειρηµατικό 

κατάλογο να παρουσιάζει αποτελέσµατα φιλικά ως προς τις µηχανές αναζήτησης, η 

οµάδα υλοποίησης του AegeaBiz, έχει ήδη αρχίσει να πειραµατίζεται µε τον απαραίτητο 

κώδικα που θα συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Μέρος αυτού του κώδικα 

εµφανίζεται παρακάτω: 
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Εικ. 34 Κώδικας για την βελτιστοποίηση της φιλικότητας ως προς τις µηχανές 

αναζήτησης 

 


